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Úvod 
Dokument obsahuje informácie o projekte Votter po dvoch semestroch v rámci           

predmetu Tímový projekt. Cieľom dokumentu je opísať technickú časť nášho projektu.  
Dokument sa skladá z globálnych cieľov nášho projektu, cieľov v rámci predmetu, a             

celkového pohľadu na vytváraný systém. Taktiež obsahuje informácie o moduloch systému           
a ich návrhu, implementácie a spôsobe testovania. V prípade, keď modul vyžadoval aj             
detailnejšiu analýzu nejakého problému, tak obsahuje aj túto časť. 

Postup pri výbere technológii, testovaní a detailov spojenými s produktom sa vždy            
riešil kolaboratívne na tímových stretnutiach. Počas oboch semestrov tieto časti prešli           
početnými zmenami. Už počas posledných šprintov sa nám však podarilo projekt reálne            
nasadiť do produkcie a publikovať. V závere semestra sme dostali pozitívnu spätnú väzbu             
na používanie našej aplikácie. Na vylepšení jednotlivých častí plánujeme pokračovať aj po            
skončení predmetu tímový projekt.  
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1 Globálne ciele  
Hlasovacích aplikácií existuje veľa. Väčšinou však zvládnu len jednoduché         

jednorazové úlohy. Rovnako spôsob hlasovania v nich je obmedzený na spočítanie hlasov,            
ktoré sa nehodí vždy. 

V rámci projektu sa snažíme vytvoriť univerzálne riešenie umožňujúce efektívne          
rozhodovanie v skupinách. Votter je webová aplikácia poskytujúca: 

● tvorbu hlasovaní pre skupiny používateľov 
● intuitívne používateľské rozhranie 
● výber rozličných hlasovacích stratégií (average without misery, most pleasure,         

cumulative voting, dictatorship) 
● opakované hlasovania (napríklad pre každodenný výber miesta na obed) 
● komplexné hlasovania (súčasný výber napríklad času A miesta alebo miesta A           

aktivity) 
● možnosť skrytého hlasovania 
● chat pre rýchle vyjasnenie situácií 

 
Vytváraná aplikácia je určená pre aktívnych ľudí komunikujúcich s priateľmi,          

kolegami či spolužiakmi, ktorí sa chcú dohodnúť dobre a rýchlo. Používať ju zvládne každý,              
kto vie ovládať počítač. Vytvoriť hlasovanie a pozvať doň priateľov je úplne jednoduché. 

Biznis potenciál nášho riešenia bude môcť spočívať v platenej funkcionalite,          
napríklad v obmedzení maximálnej veľkosti skupiny pre free verziu, zamknutí zaujímavých           
hlasovacích stratégií, či obmedzení maximálneho počtu opakovaní hlasovania. 

1.1 Zimný semester 
Počas zimného semestra sa náš tím sústredí na navrhnutie a implementáciu           

základnej funkcionality vytváraného systému, jeho nasadenie a použiteľnosť.  
V rámci základnej funkcionality je naším cieľom poskytnúť možnosť vytvorenia          

hlasovania a opakovaného hlasovania, umožniť používateľovi zahlasovať a taktiež vytvoriť          
jednoduchú administráciu, pomocou ktorej bude možné upraviť vytvorené hlasovanie.         
Chceme taktiež umožniť používateľom sa prihlásiť a mať prehľad o všetkých hlasovaniach,            
ktoré buď vytvorili, alebo do nich patria. 

Nasadením je myslené vytvorenie kontinuálnej integrácie pomocou nástroju Jenkins.         
Taktiež sem patrí vytvorenie Docker obrazu pre náš projekt a samotné nasadenie na server              
so zabezpečením možného prístupu cez internet. 

Na zabezpečenie použitelnosti sa zameriavame na navrhnutie vhodného rozhrania         
pomocou mockupov. 

 

1.2 Letný semester 
Primárnym cieľom tímu v letnom semestri je priviesť aplikáciu do stavu MVP 

(Minimum viable product) a dostať ju do povedomia študentov aj neštudentov FIIT 
prostredníctvom sociálnej siete Facebook a prostriedkov, ktoré nám fakulta poskytne. Ako 
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tím sa chceme zúčastniť IIT.SRC konferencie, na ktorej chceme aplikáciu v takomto stave 
prezentovať. Po úspešnom implementovaní základnej funkcionality príde na rad 
implementácia väčšiny hlasovacích stratégií. 

Uvedomujeme si dôležitosť jednoduchej a intuitívnej použiteľnosti aplikácie, preto 
chceme vykonať aspoň jedno formálne používateľské testovanie a prípadne použiť nástroje 
na pokročilé analyzovanie správania používateľov v našej aplikácii (napr. Google Analytics, 
Hotjar). 

Našim cieľom je zabezpečiť nepretržitú dostupnosť produkčnej verzie aplikácie (s 
výnimkou nasadzovania novej verzie) pre verejnosť a získať si priazeň aspoň malého okruhu 
ľudí. 
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2 Celkový pohľad na systém 
Celá aplikácia pozostáva z docker riešenia, ktoré združuje tri kontainery. Prvým z            

nich je backend kontainer, ktorý v sebe uchováva django REST API a postgresql databázu.              
Druhým je frontend s angulárom. Aby tieto 2 kontainery vedeli medzi sebou komunikovať             
používame tretí s NGINXom, ktorý slúži ako proxi HTTP server. Využitie technológie dockeru             
značne podporuje integráciu a znovu-nasadenie aplikácie . 

Compose spolu s hlavnou web stránkou sme nasadili na pridelený server. Ich            
komunikáciu s okolím zabezpečujeme pomocou apache HTTP serveru, ktorý funguje ako           
reverse proxi pre NGINX kontainer.Celkový pohľad na architektúru nášho systému v rámci            
servera je vidieť na obrázku 1.  

Kód projektu ako aj jednotlivé verzie vyvíjame pomocou systému na kontrolu verzií            
Git uchovávame vo vytvorenom úložisku od spoločnosti GitLab. 

 
Obr. 1: Ukážka architektúry systému v rámci servera. Apache je použitý na zabezpečenie 
prístupu do vytvoreného Docker kontajnera s produkčnou a testovaciou verziou projektu a 

na tímovú stránku. Jenkins zabezpečuje automatizované nasadzovanie a testovanie. 
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2.1 Backend systému 
Do časti backend patrí databáza PostgreSQL a rámec (framework) Django REST,           

ktorý slúži na vývoj webových aplikácií. Testovanie, správu databázy a vytváranie modelu            
ma tiež na starosti rámec Django REST a jeho knižnice. Dokumentácia je v rámci tejto časti                
zabezpečená pomocou nástroja Swagger. Návrh schémy databázy je vidieť na obrázku 2.            
Hlavnou úlohou tejto časti je komunikácia pomocou API volaní s frontend-om a poskytovanie             
aplikačnej logiky. 

  
Obr. 2: Aktuálna schéma pre databázu. 

 
Na zabezpečenie bezpečného hlasovania sú prístupové kľúče vote_access_id a         

admin_access_id typu uuid. Pole strategy vyjadruje, ktorá stratégia je použitá pre hlasovania            
a jeho kontrola je zabezpečená na úrovni aplikácie.  

Backendové riešenie aplikácie beží v dvoch kontajneroch v rámci Dockeru. Prvý z            
kontajnerov je vyhradený pre Django. Jeho úloha je prijímať requesty a komunikovať s             
databázovým kontajnerom s PosgreSQL, ktorý nie je z vonku dostupný. V rámci nášho             
riešenia umožňujeme otvorenú komunikáciu s backendovým kontajnerom aj mimo servera.          
Cieľom je mať otvorené API v prípade integrácie aplikácie s inými riešeniami (externé             
služby, alebo mobilná aplikácia). Ďalej je potrebné spomenúť, že používame uwsgi ako            
gateway do API. Toto riešenie umožňuje bezpečné použitie viacworkerového režimu na           
backende a zvyšuje bezpečnosť. Uvsgi monitoruje stav backendu a v prípade potreby ho             
reštartuje.  
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2.2 Frontend systému 
Frontend je v rámci nášho projektu oddelený od backend-u a je vytvorený pomocou             

aplikačného rámca Angular v programovacom jazyku typescript. Na automatické testovanie          
celej aplikácie sa využíva aplikačný rámec Protractor, ktoré je postavený na nástroji            
Selenium. Automatické testy sa spúšťajú prostredníctvom nástroja Headless Chromium.         
Dokumentácia zdrojového kódu sa riadi odporúčaniami projektu TypeDoc.  

Do aplikácie sa postupne pridávajú grafické návrhy požívateľských rozhraní         
prostredníctvom jazyka SASS, ktorý sa kompiluje na CSS. 

3 Moduly systému 

3.1 Modul hlasovacích stratégií 

3.1.1 Analýza 
Jedným z cieľov nášho systému je možnosť použiť rôzne zaujímavé hlasovacie stratégie pri             
vytváraní hlasovania. Kvôli tomu sme v tejto časti robili prieskum v oblasti možností             
hlasovania a systémov volieb. Mnohé tieto systémy a hlasovania sú v súčasnosti používané             
v politickej scéne, kde sa pomocou nich vyberajú politickí hodnostári. Sú však aj hlasovacie              
systémy a stratégie, ktoré majú svoj pôvod pri manažovaní kolaboratívneho výberu a            
rozhodovania sa. Medzi typické príklady takýchto stratégií patrí napríklad hlasovacia          
stratégia Dot voting, tiež známa aj ako Cummulative voting.  
 
Počas hľadania a zhromažďovania jednotlivých stratégií bol kladený dôraz aj na vedecké            
zdroje a publikácie z oblasti modelovania skupín používateľov, rozhodovania sa jednotlivcov           
v rámci takýchto skupín a možnostiam rozhodovania sa skupiny ako celku. Na základe toho              
je výsledkom tejto analýzy výber trinástich rôznorodých, pre náš problém použiteľných,           
hlasovacích stratégií a ich modifikácií, z ktorých sa po spoločnej konzultácii v kruhu členov              
nášho tímu a produktového vlastníka mnohé vybrali a následne použili v našom systéme. 
 
Všetky hlasovacie stratégie uvažujú asynchrónny model rozhodovania sa, kedy používateľ          
hlasuje nezávisle na čase hlasovania ostatných používateľov. Do úvahy však pripadá aj            
možnosť, kedy by hlasovanie prebiehalo synchrónne. V takom prípade by bolo možné            
dosiahnuť výsledné rozhodnutie hlasovaním v reálnom čase, na čo by bola napríklad vhodná             
stratégia viackolových volieb. Tento model hlasovania sme však bližšie nerozvíjali a v            
prípade potreby a záujmu sa mu budeme venovať v budúcnosti. 

3.1.2 Návrh 
Bolo navrhnuté robustné riešenie na backend-e, ktoré generalizuje všetky hlasovacie          
stratégie pod spoločné rozhranie, kde pre každú stratégiu existujú iné ohraničenia na            
základe možností voľby. Pre každé jedno hlasovanie sa uloží konkrétna stratégia zvolená pri             
jeho vytváraní. Táto stratégia musí byť jedna z vopred známeho zoznamu stratégií, ktorý nie              
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je statický a je možné ho priebežne rozširovať kedykoľvek bude implementovaná nová            
stratégia. 
Jednotlivé stratégie sa rozdelili do troch skupín, a to na základe ich prístupu k hlasovaniu.               
Navrhli sa dve rôzne vizualizácie výsledkov jednotlivých hlasovacích stratégií, a to           
horizontálny barchart a wordcloud. 

3.2.3 Implementácia 
V prvej iterácii sa naimplementovali štyri úvodné hlasovacie stratégie. Postupne boli 
pridávané ďalšie hlasovacie stratégie až ich celkový počet napokon dosiahol 10. Výsledky 
hlasovaní so zvolenou hlasovacou stratégiou zo skupiny Surprise sa vizualizovali pomocou 
wordcloudu. Všetky ostatné hlasovacie stratégie majú výsledky vizualizované pomocou 
horizontálneho barchartu. 

3.2.4 Testovanie 
Počas úvodného testovania hlasovacích stratégií používateľmi sa ukázala potreba lepšieho          
vysvetlenia hlasovacích stratégií používateľom. Na riešenie tohoto problému boli vytvorené          
popisy a ilustrácie jednotlivých hlasovacích stratégií. 
Hlasovacie stratégie boli ako súčasť aplikácie otestované aj pri testovaní aplikácie ako celku,             
kde sa opäť vyskytli problémy s chápaním rozdielov medzi niektorými stratégiami navzájom.            
Stratégie s adekvátnymi ilustráciami však boli oveľa zrejmejšie ako v predošlom testovaní. 

3.2 Modul hlasovania 
Tento modul sa zaoberá vytvorením hlasovania na základe vybraných možností, hlasovacej           
stratégie, názvu a popisu. Tiež sem patrí aj schopnosť používateľa zahlasovať v už             
vytvorenom hlasovaní a správa hlasovania cez administráciu, v ktorej je možné upravovať            
jeho vlastnosti. Po zahlasovaní má používateľ umožnené zmeniť možnosti, za ktoré           
hlasoval. 

3.2.1 Analýza 
Uskutočnili sme prieskum iných webových stránok, ktoré poskytujú hlasovania a zhodli sme            
sa, že by mal byť proces vytvorenia hlasovania z pohľadu používateľa čo možno             
najjednoduchší. Vytvorenie hlasovania a pridanie hlasu do hlasovania by malo byť           
umožnené prihláseným aj neprihláseným používateľom. Po vytvorení hlasovania dostane         
používateľ dve unikátne URL adresy. Pomocou prvej z nich môže administrovať hlasovanie.            
Druhá slúži na pridávanie hlasov do hlasovania inými používateľmi.  

3.2.2 Návrh 
Frontend a backend časti sú v našom systéme oddelené a vyžadujú definovať žiadosti             
(request) a odpovede (response) v API volaniach, ktoré sa používajú na komunikáciu medzi             
nimi. Pre účel komunikácie medzi backend-om a frontend-om sme zadefinovali API, ktoré            
umožňuje prenos dát vo formáte JSON. 
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Vytvoril sa návrh dátového modelu databázy, ktorý je súčasťou backend-u. Ďalej sa navrhli             
grafické rozhrania vytvorenia hlasovania a pridania nového hlasu do hlasovania, ktoré je            
možné vidieť v prílohe B. 

3.2.3 Implementácia 
Na strane backend-u boli implementované volania, ktoré poskytovali funkcionalitu vytvorenia          
hlasovania, pridania nového hlasu do hlasovania a získania aktuálneho stavu hlasovania.           
Dokumentáciu jednotlivých volaní z nástroja Swagger možno vidieť v prílohe A. 
Na základe grafického návrhu boli implementované obrazovky vytvorenia hlasovania a          
pridania nového hlasu do hlasovania. Vzhľadom na to, že išlo o implementáciu prvých             
rozhraní medzi časťami systému, tak sa vyriešila integrácia všetkých používaných          
technológií.  
V ďalších iteráciách vývoja produktu boli pridané nové obrazovky hlasovaní. Do hlasovaní            
bola pridaná funkcionalita automatickej aktualizácie hlasovania každých päť sekúnd a          
uloženia mena hlasujúceho do webového prehliadača. Týmto spôsobom bol riešený problém           
s autorizáciou pridávania a zmien hlasov.  

3.2.4 Testovanie 
Pre tento modul sú vytvorené automatizované testy. Na strane backend-u testy overujú            
konzistentnosť ukladaných dát. Na strane frontend-u sa testuje úspešné vykonanie všetkých           
používateľských scenárov automatickou simuláciou prostredníctvom webového prehliadača. 

3.3 Modul autentifikácie 
Primárnou úlohou modulu je overovať oprávnenosť používateľov vykonávať určité akcie.          
Slúži na prvotnú registráciu používateľa do nášho systému a overovanie jeho totožnosti pri             
prihlasovaní sa. Taktiež poskytuje ostatným modulom informáciu o identite aktuálne          
(ne)prihláseného používateľa. 

3.3.1 Analýza 
Je v našom záujme, aby sa používateľ cítil pri používaní našej webovej aplikácie čo              
najpríjemnejšie a nebol zbytočne zaťažovaný nepotrebnými úkonmi. Preto sme sa rozhodli           
proces registrácie - vkladanie osobných a prihlasovacích údajov a overovanie hesla -            
nahradiť autentifikačnou službou tretej strany. Takéto riešenie by malo výrazne skrátiť dobu            
prvého prihlásenia sa a odbremeniť používateľa od pamätania si ďalších prihlasovacích           
údajov. 
 
Na základe prieskumu popularity sociálnych sietí sme ako sprostredkovateľa autentifikácie          
zvolili Google+ API autentifikačné služby. Vybraný sprostredkovateľ je v súčasnosti jediný, s            
ktorým naša aplikácia spolupracuje. Je teda nevyhnutné, aby používateľ, ktorý sa rozhodne            
registrovať do našej služby, vlastnil nejaký účet (stačí e-mailový) od spoločnosti Google. 
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3.3.2 Návrh 
Registrácia a prihlásenie zo strany používateľa pozostáva len z kliknutia na tlačidlo            
prihlásenia sa a potvrdenia povolenia poskytnúť osobné údaje používateľa našej službe zo            
stránky spoločnosti Google. Naša aplikácia následne prevezme potrebné informácie o          
používateľovi a v prípade, že sa jedná o nového používateľa, vytvorí nové záznamy v              
databáze.  

3.3.3 Implementácia 
Registrácia a autentifikácia prebieha v backend časti systému, ktorá komunikuje so službami            
Google cez poskytnuté rozhranie. Aby bolo možné vyžívať autentifikačné služby Google,           
bolo potrebné vytvoriť credentials. Takisto bol získaný SSL certifikát od certifikačnej autority            
Lets’s Encrypt pre náš hostname, pretože ďalšou podmienkou vyžívania Google služieb bolo            
zabezpečené šifrované spojenie, ktoré implementáciu mierne skomplikovalo a oddialilo jej          
dokončenie. 
 
Proces komunikácie s Google službami, vytváranie nových používateľov na základe          
získaných informácií a obnovovanie platnosti autorizačných tokenov prebral na seba modul           
od externých poskytovateľov python-social-auth. Informácie o prihlásení a oprávnenosti         
používateľov je typu “session-based” a ich kontrola prebieha výlučne na backend-e, s čím             
boli spojené prvotné komunikačné problémy s frontend-om, ktoré zapríčinili značné          
oneskorenie dokončenia a nasadenia modulu.  
 
Vzhľadom na chýbajúcu naviazanú funkcionalitu je tento modul dočasne odstavený, aby           
nepôsobil zmätočne na používateľov aplikácie. 

3.3.4 Testovanie 
Testovanie registrácie a prihlasovania je vykonávané manuálne kvôli náročnej tvorbe          
testovacieho skriptu, ktorého výsledok je závislý od tretej strany. Avšak, testovanie kontroly            
oprávnenosti vykonávať akcie vyžadujúce prihlásenie, ako aj prístupnosť verejných funkcií          
pre anonymných používateľov, sa už vykonáva automaticky pomocou testovacieho skriptu. 
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Záver 
Počas prvých troch šprintov sme sa sústredili na vytvorenie základného hlasovania, návrh            
používateľských rozhraní a na prípravu prostredia. Aby sme zjednodušili ďalší vývoj na            
projekte, tak sme vytvorili Docker obraz pre jednotlivé časti projektu a zabezpečili            
automatické nasadzovanie pomocou aplikácie Jenkins. Návrh používateľských rozhraní        
prešiel cez viacero iterácií, ako je možné vidieť v prílohe B. 

Počas ďalších dvoch šprintov sme sa zamerali na úpravu architektúry spojenú s            
konfiguráciou Jenkinsu ako nástroja na kontinuálnu integráciu. Tento cieľ sa nám podarilo            
dosiahnuť. Momentálne máme úspešne nasadené dve prostedia. Jedno z nich je produkcia,            
ktorú má na starosti samotný Jenkins (po úspešnom vykonaní testov sa v nej prejavia              
zmeny) a druhou je test prostredie, kde sa testy vykonávajú.  

V priebehu letného semestra sme sa sústredili na implementáciu funkcionality          
produktu. Podarilo sa nám navrhnúť a implementovať nové rozhranie a taktiež rôzne            
stratégie spojené s hlasovaním a ich vyhodnocovaním. V týchto šprintoch sme sa tiež             
venovali vývoju UX stránky produktu. Absolvovali sme testovania s wireframami, farbami a            
obsahom so skupinou testerov, ktorých návrhy sme zdokumentovali a spoločne prešli.           
Všetky nadobudnuté poznatky aplikujeme pri implementácii frontendovej časti produktu.         
Návrhy používateľských rozhraní boli validované mnohými neformálnymi používateľskými        
testovaniami a jedným formálnym používateľským testovaním, ktorého dokumentáciu a         
výsledky je možné nájsť v “Príloha C: Používateľské testovanie”.  

Našim cieľom do budúcnosti je na základe pripomienok zjednodušiť náš produkt a            
taktiež poskytnúť ďalšie špecifické možnosti hlasovaní ako anonymné hlasovanie alebo          
opakované hlasovanie. Okrem toho sa plánujeme zamerať na funkcionalitu pre prihláseného           
používateľa ako je zobrazenie hlasovaní a miestnosti pre hlasovanie. 
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Prílohy 

Príloha A: Dokumentácia volaní z nástroja swagger 

Volania patriace do modulu hlasovania 

 
Obr. 3: Dokumentácia pre volanie POST nad stránkou event_create, ktorého úlohou je 

vytvorenie nového hlasovania. 
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Obr. 4: Dokumentácia pre volanie GET nad stránkou event/<id>, ktorého úlohou je získanie 

informácií o hlasovaní. 
 

 
Obr. 5: Dokumentácia pre volanie POST nad stránkou event/<id>, ktorého cieľom je umožniť 

zahlasovať za možnosť. 
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Obr. 6: Dokumentácia pre volanie PUT nad stránkou event/<id>, ktoré umožňuje zmenu 

zahlasovaných možností používateľa. 
 

 
Obr. 7: Dokumentácia pre volanie GET nad stránkou event/admin/<id>, ktorý vracia 

informácie o hlasovaní. 
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Obr. 8: Dokumentácia pre volanie POST nad stránkou event/admin/<id>, ktorý umožňuje 

zmenu vlastností hlasovania. 
 

Volania patriace do modulu autentifikácie 

 
Obr. 9: Dokumentácia pre volanie GET nad stránkou auth/logout, ktoré slúži na odhlásenie 

používateľa. 
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Príloha B: Návrhy grafických rozhraní 

Prvotný návrh grafických rozhraní 

 
Obr. 10: Vytvorenie hlasovania - 1. obrazovka. 

 

 
Obr. 11: Vytvorenie hlasovania - 2. obrazovka. 
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Obr. 12: Vytvorenie hlasovania - 3. obrazovka. 

 

 
Obr. 13: Pridanie hlasu do hlasovania. 

Druhá iterácia návrhu grafických rozhraní 

 
Obr. 14: Mockup pre hlavnú obrazovku - verzia 1. 
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Obr. 15: Mockup pre hlavnú obrazovku - verzia 2. 

 

 
Obr. 16: Mockup pre hlavnú obrazovku - verzia 3. 
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Tretia iterácia návrhu grafických rozhraní 

 
Obr. 17: Mockup pre hlavnú obrazovku s vyberateľnou stratégiou. 
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Štvrtá iterácia návrhu grafických rozhraní 

 
Obr. 18: Dizajn pre hlavnú obrazovku s výberom popisu a názvu hlasovania. 
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Obr. 19: Dizajn pre hlavnú obrazovku s výberom možností hlasovania. 
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Obr. 18: Dizajn pre hlavnú obrazovku s výberom stratégie. 
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Testovanie rozhraní 

 
Obr. 18: Wireframe pre hlavnú obrazovku - verzia 1a. 

 

 
Obr. 19: Wireframe pre hlavnú obrazovku - verzia 1b. 
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Obr. 20: Wireframe pre hlavnú obrazovku - verzia 1c. 

 

 
Obr. 21: Wireframe pre hlavnú obrazovku - verzia 2. 
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Obr. 22: Wireframe pre hlavnú obrazovku - verzia 3. 

 
 

 
Obr. 23: Mockup pre testovanie vzhľadu a opisov hlavnej obrazovky. 
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Príloha C: Používateľské testovanie 

Testovacie scenáre 
Testovací scenár A 

Predmet testovania 

Intuitívnosť a príjemnosť hlasovania použitím spinneru/comboboxu. Spôsob hlasovania,        
ktorý je použitý pri Least Misery, Most Pleasure atď.  
 
Motivácia 

Jeden z tvojich priateľov usporadúva večeru a potrebuje vedieť, aké jedlo pripraviť. 
 
Úloha 

Zahlasuj v hlasovaní. 
 
Počiatočný stav 

Obrazovka s bežiacim hlasovaním. V hlasovaní ešte nikto nezahlasoval. Hlasovanie má           
formu výberu číselnej hodnoty použitím “spinneru” alebo “comboboxu” (napr. Least Misery). 
 
Situácia ukončujúca testovanie / očakávaný výsledok 

Odoslaný hlas. 
 
Otázky po ukončení testovania 

Čo bolo podľa teba nepríjemné? 
Čo by si zmenil alebo urobil inak? 
Čo sa ti páčilo? 
 
Testovací scenár B 

Predmet testovania 

Intuitívnosť a príjemnosť hlasovania len pomocou myši. Spôsob hlasovania, ktorý je použitý            
pri Single Choice, Multi Choice, Random atď.  
 
Motivácia 

Tvoj priateľ chce spraviť filmový večer a nechce sa zdĺhavo dohadovať na mieste. 
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Úloha 

Zahlasuj v hlasovaní. 
Počiatočný stav 

Obrazovka s bežiacim hlasovaním. V hlasovaní ešte nikto nezahlasoval. Hlasovanie má           
formu klikania na tlačidlá, ktorých stav vyjadruje preferenciu hlasujúceho (napr. Negative). 
 
Situácia ukončujúca testovanie / očakávaný výsledok 

Odoslaný hlas. 
 
Otázky po ukončení testovania 

Čo bolo podľa teba nepríjemné? 
Čo by si zmenil alebo urobil inak? 
Čo sa ti páčilo? 
 
Testovací scenár C 

Predmet testovania 

Intuitívnosť úpravy odoslaného hlasu. 
 
Motivácia 

Predstav si, že akurát včera si videl jeden z daných filmov a rozhodne sa ti nepáčil, takže                 
rozhodne ho nechceš vidieť znova. 
 
Úloha 

Zmeň svoje hlasovanie. 
 
Počiatočný stav 

Obrazovka s bežiacim hlasovaním. Hlasovanie je ľubovoľného typu (vyjadrenie názoru          
výberom číselnej hodnoty alebo klikaním na tlačidlá). 
 
Situácia ukončujúca testovanie / očakávaný výsledok 

Upravené hlasovanie. 
 
Otázky po ukončení testovania 

Čo bolo podľa teba nepríjemné? 
Čo by si zmenil alebo urobil inak? 
Čo sa ti páčilo?  
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Testovací scénar D 
 
Predmet testovania 

Jednoduchosť a príjemnosť vytvárania hlasovania. Intuitívnosť spôsobu zdieľania        
hlasovania. 
 
Motivácia 

V tvojom obľúbenom podniku sa rozhodli usporiadať večer spoločenských hier, lenže bude            
trvať iba 2 hodiny. Niektoré z hier je náročné stihnúť za menej času, a preto si chcete s                  
priateľmi vybrať dopredu, a potom už len prísť, vziať vybranú hru a okamžite začať hrať. 
 
Úloha 

Vytvor hlasovanie, ktoré ti pomôže vybrať najvhodnejšiu možnosť. 
 
Počiatočný stav 

Úvodná obrazovka vytvorenia hlasovania. 
 

Situácia ukončujúca testovanie / očakávaný výsledok 

Vytvorené hlasovanie a zobrazená admin obrazovka. 

Otázky po ukončení testovania 

Ako by si prizval ľudí vyjadriť svoj názor v hlasovaní? 
Čo bolo podľa teba nepríjemné? 
Čo by si zmenil alebo urobil inak? 
Čo sa ti páčilo? 
 
Účastníci testovania a použité zariadenia 
Testovania sa zúčastnilo 8 ľudí vo veku 20-25 rokov a jeden účastník mal 31 rokov. Štyria                
účastníci boli mužského pohlavia. Všetci účastníci okrem jedného, ktorý pracuje, sú           
študentmi prvého a druhého stupňa terciárneho vzdelania (5 účastníci so zameraním na            
prírodné vedy a 4 na humanitné vedy). Angličtina nie je ich materinským jazykom, ale denne               
ju používajú. 
 
Testovanie prebiehalo na prenosnom počítači s operačným systémom Windows 10 a           
prehliadačom Mozilla Firefox alebo Google Chrome. Veľkosť displeja bola 15,6” s FullHD            
alebo 4K rozlíšením. Testujúci mali možnosť použiť numerickú klávesnicu, touchpad a myš. 
 
Počas testovania bol vykonávaný záznam pohybu kurzora a miesta kliknutia pomocou           
služby HotJar. 
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Najzávažnejšie zistenia 
● Tlačidlá na spinneroch nich sú príliš malé. 
● Škála (napr. pri Least Misery) nie je dopredu známa. 
● Chybajúce tlačidlá “Back” pri vytváraní hlasovania. 
● Vyberanie stratégie je príliš zaťažujúce. 
● “URL for poll administration” nápis je v skutočnosti bližšie k URL adrese pre             

hlasovanie, čo porušuje gestalt princípy. 
● Spätná väzba na tlačidlo “Copy” neexistuje. 
● URL linky sa nedajú označiť (vybrať myšou). 
● Nemožnosť zmazať hlas. 

 

Súhrn zistení a spätnej väzby 
Testujúci hodnotili celkovo aplikáciu ako jednoducho navigovateľnú s príjemným dizajnom a           
zaujímavými metódami/typmi hlasovania. Veľká časť testujúcich vyslovila túžbu po integrácii          
s inými aplikáciami ako napr. Facebook a taktiež by uvítali možnosť nezobrazovania ich             
preferencie ostatným účastníkom hlasovania. Ako najväčší problém vnímali nedostatočný         
opis spôsobu hlasovania pre každú stratégiu a obrazovka s výberom stratégie pôsobila            
veľmi zahlcujúco. 
 

 
Obr. 1 – tepelná mapa pohybu kurzora po obrazovke pri hlasovaní. 
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Obr. 2 – dráha kurzora a miesta kliknutia pri zdieľaní hlasovania. 
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Príloha D: Inštalačná príručka 
Table of Contents 

•             Votter application 
•             1 Run in Docker 
•             1.1 Runnig it locally 
•             1.2 Runnig it in production 
•             1.4 Known issues Docker 
•             1.3 Known issues Windows 
•             2 If not using Docker 
•             2.1 Database setup 
•             2.2 Backend setup 
•             2.3 Frontend setup 

–            2.3.1 Prerequisites 
–            2.3.2 Development server 
–            2.3.3 Code scaffolding 
–            2.3.4 Build 
–            2.3.5 Running unit tests 
–            2.3.6 Running end-to-end tests 
–            2.3.7 Further help 

•             Contact us 

Votter application 
This is repo of Timak project at Slovak technical university Faculty of informatics and 
information technology. You can find us at our homepage. Technology stack: * Django * 
Angular * Docker * PosgreSQL * Nginx 

1 Run in Docker 
Prerequisites: 

•             Installed docker (Linux, Mac, Windows) 
•             Installed docker-compose (all OS) 
•             After instalation follow (these) instructions to add docker to user groups. 

1.1 Running it locally 
To run locally follow these instructions: 

•             Open terminal in project root directory. Build application by (it is recommended 
to build project after every pull from master branch.): 

 $ docker-compose build 
•             After successful build you can run project by: 
 $ docker-compose up 
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Tests: At the moment the entrypoint for local docker-compose backend is set to manage.py. 
Please keep this in mind in case of runnig some commands for backend container. For 
running test use: 
$ docker-compose run backend test 
After this you have everything ready for development. You can find frontend runnig on: 
localhost:4200 and backend on: localhost:8000. 

1.2 Running it in production 
To run in production follow these instructions: * Open terminal in project root directory. Build 
application by (it is recommended to build project after every pull from master branch.): 
$ docker-compose -f docker-compose.production.yml build 

•             After successful build you can run project by: 
 $ docker-compose -f docker-compose.production.yml up 
•             Next step is to setup static files for documentation. Run following command: 
 $ docker-compose -f docker-compose.production.yml run --rm --entrypoint 

./manage.py backend collectstatic 
               After this you have everything ready for production. You can find root nginx at 

localhost:3443. 
To reset database in production run these commands. Make sure to backup data first. 
$ cd /var/lib/jenkins/workspace/deployer/ 
 
$ docker-compose -f docker-compose.production.yml run --rm --entrypoint ./manage.py 
backend migrate group_rest zero 
 
$ docker-compose -f docker-compose.production.yml run --rm --entrypoint ./manage.py 
backend migrate 

1.4 Known issues Docker 
In production you are running containers with compose setting restart: always. This may 
cause endles restarting containers even after you stop them. For clearing everything after 
job is done run this commands from root project directory in development: 
$ docker-compose stop 
$ docker stop $(docker ps -a -q) & docker update --restart=no $(docker ps -a -q) 
and in production 
$ docker-compose -f docker-compose.production.yml stop 
$ docker stop $(docker ps -a -q) & docker update --restart=no $(docker ps -a -q) 

1.3 Known issues Windows 
In Windows environment you can get error like this: 
standard_init_linux.go:185: exec user process caused "no such file or directory" 
it is caused by Windows appending \r\n at the end of each line after pulling from git 
repository. Docker is Unix-based environment so you have to remove \r by running 
find . -type f -print0 | xargs -0 dos2unix 
in project root directory. 
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2 If not using Docker 
Please, just use Docker but if you don't, continue reading carefully 

2.1 Database setup 
In this project we are using postgresql as backend database. Make sure you have a runnig 
instance with all user privilegies. Aftervards continue: * Open console: 
$ psql 

•             Create database: 
 CREATE DATABASE group_decider; 
•             Create django user with following password: 
 CREATE USER django WITH PASSWORD 'miskohucko'; 
•             Create all necessary settings and give privileges to database: 
 ALTER ROLE django SET client_encoding TO 'utf8'; 
ALTER ROLE django SET default_transaction_isolation TO 'read committed'; 
ALTER USER django SET timezone TO 'UTC'; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE group_decider TO django; 
•             For Linux users: You will probably need to allow access from third party 

software. In file /etc/postgresql/{{version}}/main/pg_hba.conf change this: 
 # "local" is for Unix domain socket connections only 
local   all all peer 
               for this: 
 # "local" is for Unix domain socket connections only 
local   all all md5 
•             Now you can run migrations 
 $ python manage.py makemigrations 
$ python manage.py migrate 

2.2 Backend setup 
•             Make sure you are using python3 recommend 3.5 or higher 
 $ python --version 
•             Make sure you have a virtual environment. To make one use following 

command: 
 $ python3 -m venv <DESTINATION>/timak 
•             Activate the environment 
 $ source <DESTINATION>/timak/bin/activate 
•             Installl packages from readme 
 (timak)$ pip install -r requirements.txt 
•             Run the server 
 (timak)$ cd group 
(timak)$ python manage.py runserver 

Enjoy :) 
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2.3 Frontend setup 

2.3.1 Prerequisites 
•             Node package manager(npm) -> 5.3.0 
•             NodeJS -> 8.6.0 
•             Angular-cli -> 1.4.4 

This project was generated with Angular CLI version 1.4.4. 

2.3.2 Development server 
Run 
$ ng serve 
for a dev server. Navigate to http://localhost:4200/. The app will automatically reload if you 
change any of the source files. 

2.3.3 Code scaffolding 
Run: 
$ ng generate component component-name 
to generate a new component. You can also use: 
$ ng generate directive|pipe|service|class|guard|interface|enum|module 
Latest WebStorm has integration with angular-cli. 

2.3.4 Build 
Run: 
$ ng build 
to build the project. The build artifacts will be stored in the dist/ directory. Use the -prod flag 
for a production build. 

2.3.5 Running unit tests 
Run: 
$ ng test 
to execute the unit tests via Karma. 

2.3.6 Running end-to-end tests 
Run 
$ ng e2e 
to execute the end-to-end tests via Protractor. 

2.3.7 Further help 
To get more help on the Angular CLI use 
$ ng help 
or go check out the Angular CLI README. 
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Contact us 
If you have any issues feel free to contact us at fiit.team1@gmail.com 
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Príloha E: Používateľská príručka 

Úvod 
Votter je online aplikácia pre vytváranie hlasovaní. V rámci aplikácie je možné vytvoriť,             
zdieľať a vyhodnotiť hlasovanie. Používateľom sa ponúka na výber viacero hlasovacích           
stratégii, ktoré sa v môžu pri hlasovaní použiť. Tento dokument je používateľskou príručkou.             
Cieľom dokumentu je oboznámiť čitateľa s funkcionalitou, ktorú aplikácia poskytuje.  
 
V tomto dokumente popisujeme jednotlivé kroky spojené s hlasovaní pomocou aplikácie           
Votter. Venujeme sa vytváraniu hlasovania, uzatváraniu hlasovania, samotnému procesu         
hlasovania a vizualizácii výsledkov. 

1 Vytvorenie hlasovania 
Po príchode na hlavnú stránku aplikácie sa užívateľovi poskytne rozhranie pre vytvorenie            
hlasovania. Obrázoky 1. až 3 poskytujú prehľad krokov vytvárania hlasovania. Používateľ v            
nich zvolí názov, popis a možnosti hlasovania. V poslednom kroku si vyberie jednu z              
hlasovacích stratégii. Všetky možnosti sú utriedené do troch skupín s názvami “Select”,            
“Rate” a “Surprise”. Každá skupina má svoje výhody a nevýhody. Obrázok 3 poskytuje             
prehľad rozhrania s popisom skupiny a konkrétnej stratégie. 
 

 
Obr 1. Ukážka úvodného rozhrania pre vytvorenie hlasovania (časť názov a popis). 
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Obr 2. Ukážka úvodného rozhrania pre vytvorenie hlasovania (časť možnosti). 
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Obr 3. Ukážka úvodného rozhrania pre vytvorenie hlasovania (časť stratégie). 

2 Administrácia hlasovania 
Po vytvorení hlasovania je autor presmerovaný do administrácie hlasovania. Obrázok 4.           
poskytuje ukážku administrácie. V hornej časti obrazovky môže nájsť odkaz na hlasovanie            
(Url for voting). Prostredníctvom tohto odkazu môže ktokoľvek prispieť svojim hlasom k              
hlasovaniu. Autor ho môže zdieľať s ďalšími ľuďmi, čím ich pozve vyjadriť svoju preferenciu.              
Okrem odkazu na hlasovanie, sa v v hornej časti nachádza aj odkaz na samotnú              
administráciu hlasovania.  
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Obr 4. Ukážka administrácie hlasovania. 

 
V spodnej časti je umiestnené tlačidlo pre zastavenie hlasovania. Po jeho kliknutí sa             
hlasovanie zastaví, vyhodnotí a zobrazia sa jeho výsledky opísané v kapitole 4. 

3 Hlasovanie 
Po navštívení odkazu z administrácie hlasovania sa používateľ dostane na samotné           
hlasovanie. Obrazovka sa v tejto časti aplikácie líši v závislosti od vybranej stratégie             
hlasovania. V prípade ukončeného hlasovania sa účastníkom zobrazí výsledok opísaný v           
kapitole 4. Tieto kroky sú v kompetencii tvorcu hlasovania. 

3.1 Hlasovanie pre stratégiu “Cumulative” 
Účastník hlasovania môže v tomto prípade prerozdeliť povolený počet bodov medzi           
jednotlivé možnosti hlasovania. Postup hlasovania:  

1. Účastník zadá svoje meno. 
2. Účastník zadá želaný počet bodov ku každej možnosti pomocou vloženia hodnoty do            

pola alebo pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie, ktoré sa zobrazia po kliknutí. 
Obrázok 5. poskytuje ukážku prerozdeľovania bodov. 
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Obr 5. Ukážka prerozdeľovania bodov v stratégii “Cumulative”. 

3.2 Hlasovanie pre stratégiu “Negative” 
Účastník hlasovania môže v tomto prípade priradiť každej možnosti: 

1. Súhlas (zelený symbol, 1 kliknutie) 
2. Nesúhlas (červený symbol, 2 kliknutia) 
3. Neutrálny hlas (žltý symbol, 3 kliknutia, predvolená hodnota) 

Postup hlasovania:  
1. Účastník zadá svoje meno. 
2. Účastník účastník zvolí jednu z vyššie spomenutých hodnôt pre každú možnosť           

hlasovania. 
Obrázok 6. poskytuje ukážku priraďovania hodnôt. 

 
Obr 6. Ukážka priraďovania hodnôt v stratégii “Negative”. 
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3.3 Hlasovanie pre stratégie “Average”, “Least Misery”, “Most 
Pleasure” a “Average Without Misery” 
Účastník hlasovania môže v tomto prípade priradiť preferenciu každej možnosti hlasovania.           
Vyššie číslo vyjadruje vyššiu preferenciu. Postup hlasovania:  

1. Účastník zadá svoje meno. 
2. Účastník priradí preferenciu ku každej možnosti pomocou vloženia hodnoty do pola           

alebo pomocou tlačidiel na zvýšenie a zníženie, ktoré sa zobrazia po kliknutí. 
Obrázok 7. poskytuje ukážku priraďovania preferencie.  

 
Obr 7. Ukážka priraďovania preferencie “Least misery”. 

3.4 Hlasovanie pre stratégie “Single-choice”, “Multi-choice”, 
“Random” a “Monte Carlo” 
Účastník hlasovania môže v tomto prípade priradiť možnostiam hodnoty: 

1. Súhlas (zelený symbol, 1 kliknutie) 
2. Neutrálny hlas (šedý symbol, 2 kliknutia, predvolená hodnota) 

Stratégie “Single-choice”, “Random” a “Monte Carlo” umožňujú zahlasovať hodnotou         
‘Súhlas’ len za jednu z možností. Stratégia “Multi-choice” umožňuje zahlasovať hodnotou           
‘Súhlas’ za viacero možností. Postup hlasovania:  

1. Účastník zadá svoje meno. 
2. Účastník klikne do priestorov v tabuľke pod želanou možnosťou. 

Obrázky 8. a 9. poskytujú ukážku výberu. 
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Obr 8. Ukážka výberu preferencie v stratégii “Random”. 

 

 
Obr 9. Ukážka výberu preferencie v stratégii “Multi-choice”. 

4 Zmena hlasu  
Okrem možnosti zahlasovať má používateľ možnosť zmeniť svoj hlas. Na to, aby mohol k              
tomuto kroku pristúpiť je potrebné aby sa preukázal pomocou cookies prehliadača. V            
prípade, že sa informácie v cookies nezhodujú tento krok nie je umožnený. Zmena hlasu je               
jednotná pre každú stratégiu. Stačí len kliknúť na žltú ikonu pri vašom hlase. Obrázok 10               
poskytuje ukážku.  
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Obr 10. Ukážka žltej ikony na zmenu hlasu. 

5 Vyhodnotenie hlasovania 
Po kliknutí na tlačidlo ukončenie hlasovania (Stop voting in this poll) v časti administrácie              
hlasovania sa hlasovanie zastaví. Následne sa v častiach aplikácie pre hlasovanie a aj jeho              
administráciu zobrazia výsledky hlasovania. Vizualizácia je podmienená výberom stratégie         
pri vytváraní hlasovania nasledovne:  
 

Typ vizualizácie Zoznam stratégií s vizualizáciou 

Bar chart Cumulative, Negative, Single-choice, Multi-choice, Average, Least 
Misery, Most Pleasure, Average Without Misery 

Word cloud Random, Monte Carlo 

 
 
Obrázky 11. a 12. demonštrujú typy vizualizácií výsledkov. 
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Obr 11. Vizualizácia výsledkov typu Bar chart pre stratégiu “Multi-choice”. 

 

 
Obr 12. Vizualizácia výsledkov typu Word cloud pre stratégiu “Random”. 
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